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Bydeler:  

Nordre Aker 

Dato: 07.12.2020 

Kontaktperson: Espen Søreng 

E-post: Espen.soreng@bna.oslo.kommune.no 

Tlf: 47881548 

Navn på tiltak og enhet 

 

Kort beskrivelse av særskilte tiltak i uke 52,53 og 1. 

(spesifiser om det er et nytt tiltak for julen 2020, eller 

om det er en utvidelse av ordinært tilbud pga 

pandemien). 

Åpningstid og 

kapasitet 

Målgruppe  Link/e-post/kontakt-punkt 

Skolehelsetjenesten Som utvidelse av ordinert tilbud vil skolehelsetjenesten 

ha helsesykepleiere og psykologer på jobb i skolens ferie 

i uke 52, 53.  Informasjon om hvordan de kan nås legges 

ut på Helsestasjon for ungdoms Facebook siden og deles 

med samarbeidpartnere på skoler og andre seksjoner.  

21/12-23/12: 08.00 

– 15.30 

28/12-30/12: 08.30 

-14.00. 

 2-4 ansatte 

tilgjengelig 

Barn og 

unge på 

bydelens 

skoler.  

Epost: 

nydalen.helsestasjon@bna.oslo.k

ommune.no 

Tlf 97467435 

Forebyggende enhet  Lavterskel-tilbud 

 Samtaler med ungdom 

 Servering av mat 

 Filmkvelder 

 Turneringer og konkurranser 

 Juleverksted 

 Vinteraktiviteter (avhengig av været) 

 Julefeiring (24.12) 

 Nyttårsfeiring (31.12)  

 

Det er utvidet tilbud pga Corona 

Planlagt åpningstid 

21.12.-31.12.20 er 

kl. 14 – 20, men 

tilpasses etter behov 

og antall ungdom. 

Sårbare og 

utsatte 

ungdom i 

bydelen 

Geir.nordby@bna.oslo.kommune.

no , tlf 91161738 

www.Trikkehallen.no 

 

 

 

mailto:Espen.soreng@bna.oslo.kommune.no
mailto:nydalen.helsestasjon@bna.oslo.kommune.no
mailto:nydalen.helsestasjon@bna.oslo.kommune.no
mailto:Geir.nordby@bna.oslo.kommune.no
mailto:Geir.nordby@bna.oslo.kommune.no
http://www.trikkehallen.no/
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Bydel Bjerke 

Dato: 07.12.20 

Kontaktperson: Lise Schellenberg 

E-post: Lise.schellenberg@bbj.oslo.kommune.no 

Tlf: 97159351  

Barneverntjenesten Normal drift gjennom julen Åpent alle dager som 

ikke er røde. 

Barn, unge 

og familier 

Espen.soreng@bna.oslo.kommun

e.no tlf 47881548 

Støttekontaktgrupper, 

Tverrfaglig ressursteam 

for barn og unge 

Støttekontaktgruppene for barn og unge med nedsatt 

funksjonsevne tar ferie uke 52 og 53, og har oppstart i 

uke 1. 

 

 Barn og 

unge som 

har vedtak 

om 

støttekonta

kt i gruppe 

Bente.fjetland@bna.oslo.kommu

ne.no 

Tlf 984 91 451 

Navn på tiltak og enhet 

 

Kort beskrivelse av særskilte tiltak i uke 52,53 og 1. 

(spesifiser om det er et nytt tiltak for julen 2020, eller 

om det er en utvidelse av ordinært tilbud pga 

pandemien). 

Åpningstid og 

kapasitet 

Målgruppe  Link/e-post/kontakt-punkt 

Fritidsavdelingen/ 

barnevern 

Tilbud om ekstra oppfølging av barn som har særlig 

behov for dette.  

Etter behov Barn/ungdo

m som har 

særlig 

behov for 

ekstra 

oppfølging i 

julen 

trude.mette.johansen@bbj.oslo.k

ommune.no 

mailto:Lise.schellenberg@bbj.oslo.kommune.no
mailto:Espen.soreng@bna.oslo.kommune.no
mailto:Espen.soreng@bna.oslo.kommune.no
mailto:Bente.fjetland@bna.oslo.kommune.no
mailto:Bente.fjetland@bna.oslo.kommune.no
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Helsestasjonen 0-5 år Opprettholder normal drift virkedager, men noe kortere 

åpningstider.  

Romjulen 9-12.30. 

Steng julaften og 

nyttårsaften og røde 

dager.  

Gravide og 

barn 0-5 år.  

bjerkefamiliesenter@bbj.oslo.ko

mmune.no 

Barneverntjenesten Opprettholder normalt tilbud, både akuttvakt og 

oppfølging av hjelpetiltak.  

Åpent alle dager.  0-23 år Lise.schellenberg@bbj.oslo.kom

mune.no 

Barneverntjenesten Tilsyn i familier som det er særlig stor bekymring knyttet 

til 

Etter behov 0-18 år Lise.schellenberg@bbj.oslo.kom

mune.no 

Kontaktpunkt for helse – 

og omsorgstjenester 

Ingen speiselle tiltak. Det er saksbehandlere på jobb alle 

dager.  

Åpent alle dager Alle 

søknader 

om helse og 

omsorgstjen

ester 

Kontaktpunkt.helse-

ogomsorgstjenester@bbj.oslo.ko

mmune.no 

Fritidsklubb Alminnelig drift for barn opp til 13 år, utenom 

helligdager 

Åpningstider og 

arrangementer blir 

publisert på Ung i 

Bjerke appen i løpet 

av uke 50 

4 – 7 klasse https://ungibjerke.no/hjem 

Samfelting med 

Utekonktakt og 

klubbansatte 

Vi er ute i miljøene hvor ungdommene befinner seg slikt 

som kjøpesentre og idrettsbaner.  

Det blir planlagt arrangementer som innebærer aktivtet 

og mat ute 

Arrangementer blir 

publisert på Ung i 

Bjerke appen i løpet 

av uke 50.  

Turnus for felting blir 

planlag internt i uke 

50 

13 – 20 år https://ungibjerke.no/hjem 
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Bydel Nordstrand 

Dato: 7.12.2020 

Kontaktperson: Elisabeth Beck 

E-post: Elisabeth.beck@bns.oslo.kommune.no 

Tlf: 99 28 52 09 

Fleksibelt oppfølgingsteam 

for Barn og Unge (FOT-ung) 

Ambulernde og oppsøkende tjeneste som kan rykke ut 

ved bekymring om en ungdoms funksjon (psykisk uhelse 

og rus) 

Dagtid - fleksitid Barn og 

unge (12-

23) med 

langvarig og 

sammensatt

e behov 

(psykisk 

uhelse og 

rus) 

Ibrahim.mahnin@bbj.oslo.kommu

ne.no / tlf 940 12 909 

Simen.goffeng@bbj.oslo,kommu

ne.no / tlf 940 11 379 

Navn på tiltak og enhet 

 

Kort beskrivelse av særskilte tiltak i uke 52,53 og 1. 

(spesifiser om det er et nytt tiltak for julen 2020, eller 

om det er en utvidelse av ordinært tilbud pga 

pandemien). 

Åpningstid og 

kapasitet 

Målgruppe  Link/e-post/kontakt-punkt 

Lambertseterfritidsklubb Små gruppetilbud (utvidelse av ordinært tilbud) 14-17 man og 

onsdag -  max 15 

barn 

Junior elisabeth.beck@bns.oslo.kommu

ne.no 

Lambertseterfritidsklubb Små gruppetilbud (utvidelse av ordinært tilbud) 

+digital klubb og felting 

18-21 ons, fre max 

15 ungdommer 

Ungdom 13-

18 

elisabeth.beck@bns.oslo.kommu

ne.no 

mailto:Elisabeth.beck@bns.oslo.kommune.no
mailto:Ibrahim.mahnin@bbj.oslo.kommune.no
mailto:Ibrahim.mahnin@bbj.oslo.kommune.no
mailto:Simen.goffeng@bbj.oslo,kommune.no
mailto:Simen.goffeng@bbj.oslo,kommune.no
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Lambertseterfritidsklubb Cafe Syd (utvidelse av ord tilbud) 17-21 tors Ungdom 17-

23 

elisabeth.beck@bns.oslo.kommu

ne.no 

Lambertseterfritidsklubb Små gruppetilbud +digital klubb og felting (nytt 

tilbud) 

24.12, 26.12 , 30.12, 

2.1 max 10 

Ungdom 13-

18 

elisabeth.beck@bns.oslo.kommu

ne.no 

Lambertseterfritidsklubb Små gruppetilbud (nytt tilbud)  Bowling, alpint i 

Tryvann Rush, Softgunskyting i små grupper 

28 og 29.12 max 10 i 

2 grupper 

Ungdom 13-

18 

elisabeth.beck@bns.oslo.kommu

ne.no 

Helsestasjonen    Åpent alle hver 

dager ,til og med 

23/12. 

Åpent alle dager i 

romjula 8-14. 

Foreldre 

med barn 0-

5 år. 

23495060 

Mailadresse: 

nordstrand.helsestason@bns.osl

o.kommune.no 

HFU.  Åpen mandag 21/12 

16-18.00 

12-23 år Facebook, mailadresse: 

HFUNordstrand@bns.oslo.komm

une.no 

Tlf. 917 74 635 (bestilling time 

for mandag 21/12 telefontid kl. 

12-1500) 

Skolehelsetjenesten   

 

Tacogrupper / ind oppfølging 

Tilbud til barn til foreldre med psykiske vansker og el 

rusproblemer:  

Oppfølgingssamling med tidligere Tacobarn 

 

 

Oppfølgingsamling med tidligere Tacobarn 

 

Normal åpningstid til 

og med 23/12. 

 

16. desember, 

kl.15.00-17.00 

 

 

 

12-13 år 

11-13 år 

 

 

Nordstrand.familiesenter@bns.o

slo.kommune.no 

mailto:HFUNordstrand@bns.oslo.kommune.no
mailto:HFUNordstrand@bns.oslo.kommune.no
mailto:Nordstrand.familiesenter@bns.oslo.kommune.no
mailto:Nordstrand.familiesenter@bns.oslo.kommune.no
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Bydel Ullern 

Dato: 07.12.20 

Kontaktperson: Faiza Kassim/ Stine Fritz Hals 

E-post: Faiza.kassim@bun.oslo.kommune.no og Stine.fritz@bun.oslo.kommune.no 

Tlf: 94794253/90119812 

 

Telefonkontakt med barn og ungdom som har foreldre 

innlagt for behandling i psykiatrien/rus i julen. 

21. desember, 

kl.12.00-15.00 

29. desember, 

kl.09.00-15.00. 

 

8-13 år 

Navn på tiltak og 

enhet 

 

Kort beskrivelse av særskilte tiltak i uke 52,53 og 1. (spesifiser 

om det er et nytt tiltak for julen 2020, eller om det er en 

utvidelse av ordinært tilbud pga pandemien). 

Åpningstid og kapasitet Målgruppe  Link/e-post/kontakt-punkt 

Stoppestedet 

(fritidsklubb) 

- Ungdomshus for ungdom har et begrenset tilbud som 
ivaretar rådene som gjelder under en sosial 
nedstegning.  

- Juniorklubben har et begrenset tilbud for 5 trinn. 
- Krølles, fritidsklubben for ungdom med 

utviklingshemming holder stengt uke 52 og 53. 
 

- Ungdomshuset og 

juniorklubben er stengt 

uke 52-53. Åpent fra uke 

1 med et begrenset 

tilbud. 

- Krølles: Stengt uke 52-

01. 

 

- Ungdomshus: 

13-22 år  

- Junior: 5 trinn 

- Krølles 

(fritidstilbud for 

ungdom med 

utvilkingshemm

ing): +15 år 

https://www.oslo.kommun
e.no/natur-kultur-og-
fritid/fritidsklubber/junior-
n-krolles-og-andre-
ungdomstilbud/#gref 

 

Barnevernstjeneste  Barnevernstjenesten opprettholder så normal drift som mulig 
med fysiske møter med barn, ungdom og familier. Vi ser at 
noen familier avlyser møter med oss med begrunnelse av at de 

Man-fre: 8.00-15.30 (normaldrift)  Barn, ungdom og 

familier. 

https://www.oslo.kommune.no

/helse-og-omsorg/barn-

ungdom-og-familie/barnevern-

mailto:Faiza.kassim@bun.oslo.kommune.no
mailto:Stine.fritz@bun.oslo.kommune.no
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/fritidsklubber/junior-n-krolles-og-andre-ungdomstilbud/#gref
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/fritidsklubber/junior-n-krolles-og-andre-ungdomstilbud/#gref
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/fritidsklubber/junior-n-krolles-og-andre-ungdomstilbud/#gref
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/fritidsklubber/junior-n-krolles-og-andre-ungdomstilbud/#gref
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/fritidsklubber/junior-n-krolles-og-andre-ungdomstilbud/#gref
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/barn-ungdom-og-familie/barnevern-og-foreldreveiledning/alle-barnevernkontor-i-oslo/ullern-barnevern/#gref
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/barn-ungdom-og-familie/barnevern-og-foreldreveiledning/alle-barnevernkontor-i-oslo/ullern-barnevern/#gref
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/barn-ungdom-og-familie/barnevern-og-foreldreveiledning/alle-barnevernkontor-i-oslo/ullern-barnevern/#gref
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Bydel Stovner 

Dato: 08.12.20 

Kontaktperson: Lise Thingelstad 

E-post: Lise.thingelstad@bsr.oslo.kommune.no 

Tlf: 95285229 

er syke/sårbare og ønsker digitale møter isteden. I tillegg har 
barnevernvakten begrenset sin mulighet til å gjøre 
kontrollbesøk for oss, også innover de røde dagene, slik at vi 
må påregne og kunne gjøre noen ekstra besøk hos de mest 
sårbare og kritiske sakene også på røde dager. 
 

og-foreldreveiledning/alle-

barnevernkontor-i-oslo/ullern-

barnevern/#gref 

 

Rask psykisk helsehjelp Rask psykisk helsehjelp (RPH) er for ungdom fra 16 år og 
oppover, og som strever med lettere psykiske vansker som 
stress, uro, tristhet, bekymring, angst, slitenhet, depresjon 
og søvnvansker. 

Tilbudet er gratis. 

Tirsdager og torsdager mellom 

12:00 og 14:00. Tilgjenglig på alle 

virkedager i perioden. 

Ungdommer – fra 16 år 

og oppover 

https://www.oslo.kommune.no

/helse-og-

omsorg/helsetjenester/psykisk-

helse/rask-psykisk-

helsehjelp/rask-psykisk-

helsehjelp-bydel-ullern/#gref 

Navn på tiltak og enhet 

 

Kort beskrivelse av særskilte tiltak i uke 52,53 og 1. 

(spesifiser om det er et nytt tiltak for julen 2020, eller 

om det er en utvidelse av ordinært tilbud pga 

pandemien). 

Åpningstid og 

kapasitet 

Målgruppe  Link/e-post/kontakt-punkt 

Helsestasjon- og 

skolehelsetjenesten 

Har åpent på HFU mandag 21.12   - pleid å stenge hele 

skoleferien. 

Har tilgjengelig telefontid på HFU-telefonen 28.29.30.12 

mellom 08.30-14.00 – pleid å være stengt 

 

 

 

15.00-19.00 Ungdom 13-

23 

Karl Fossumsvei 1 – 0984 Oslo 

mailto:Lise.thingelstad@bsr.oslo.kommune.no
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/barn-ungdom-og-familie/barnevern-og-foreldreveiledning/alle-barnevernkontor-i-oslo/ullern-barnevern/#gref
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/barn-ungdom-og-familie/barnevern-og-foreldreveiledning/alle-barnevernkontor-i-oslo/ullern-barnevern/#gref
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/barn-ungdom-og-familie/barnevern-og-foreldreveiledning/alle-barnevernkontor-i-oslo/ullern-barnevern/#gref
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykisk-helse/rask-psykisk-helsehjelp/rask-psykisk-helsehjelp-bydel-ullern/#gref
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykisk-helse/rask-psykisk-helsehjelp/rask-psykisk-helsehjelp-bydel-ullern/#gref
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykisk-helse/rask-psykisk-helsehjelp/rask-psykisk-helsehjelp-bydel-ullern/#gref
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykisk-helse/rask-psykisk-helsehjelp/rask-psykisk-helsehjelp-bydel-ullern/#gref
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykisk-helse/rask-psykisk-helsehjelp/rask-psykisk-helsehjelp-bydel-ullern/#gref
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykisk-helse/rask-psykisk-helsehjelp/rask-psykisk-helsehjelp-bydel-ullern/#gref
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Seksjon fritid- Blokk 58 Åpent lavterseltilbud med gruppeaktivitet i mindre 

grupper, digital aktivitet 

Tilbudet er gratis 

 

Felting om mulig – avhenger av aktivitetsnivå på huset 

Blokk 58 og Vestli er tiltak som finansieres med eksterne 

midler og en utvidelse av ordinære tilbud. Begrunnelsen for 

tiltaket er ikke pandemien men at vi ønsker å ha aktiviteter 

for barn og unge  i ferier.  

 

Uke 52, 53 og 1 

Mandag – lørdag  fra 

17.30 – 21.30 

Søndag 14.30 – 

18.30 

13 - 18  

Seksjon fritid- Stovner 

Rockefabrikk 

Lavterskel musikktilbud  - aktiviteter i studio, øvingsrom, 

på scene og i nærmiljø. Rap-, tekst- og beatproduksjon, 

instrumenter, karaoke, studioinnspilling, samspill med 

andre, lære om lyd og lys, mat 

Tilbudet er gratis 

Blokk 58 og Vestli er tiltak som finansieres med eksterne 

midler og en utvidelse av ordinære tilbud. Begrunnelsen for 

tiltaket er ikke pandemien men at vi ønsker å ha aktiviteter 

for barn og unge  i ferier.  

 

26. og 27. desember 

Kl.12 – 17 

28.- 30.desember 

9.30 - 19 

11 – 17 år  

Seksjon fritid- Vestli 

juniorklubb 

Lavterskeltilbud med , gruppeaktiviteter, leker og 

konkurranser, mat 

Tilbudet er gratis 

Blokk 58 og Vestli er tiltak som finansieres med eksterne 

midler og en utvidelse av ordinære tilbud. Begrunnelsen for 

tiltaket er ikke pandemien men at vi ønsker å ha aktiviteter 

for barn og unge  i ferier.  

 

28. – 30.desember 

Kl.11.30 – 15.30 

9 – 12 år  

Seksjon fritid- Blokk 58 - 

junior 

Lavterskeltilbud med , gruppeaktiviteter, leker og 

konkurranser, mat 

28. – 30.desember 9 – 12 år  
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Bydel Alna  

Dato:4.12.20 

Kontaktperson: May Liss Yttereng (Fagsenteret) 

E-post: may-liss.yttereng@bal.oslo.kommune.no 

Tlf: 40222721 

 

Blokk 58 og Vestli er tiltak som finansieres med eksterne 

midler og en utvidelse av ordinære tilbud. Begrunnelsen for 

tiltaket er ikke pandemien men at vi ønsker å ha aktiviteter 

for barn og unge  i ferier.  

Tilbudet er gratis 

Kl.11.30 – 15.30 

Barnehagene Alle bydelens barnehager er åpne, bortsett fra åpen 

barnehage.  

08:00-16:30, 

påmelding må 

avklares med styrer 

Barn 1-6 år  

Barnevernet Ordiær drift – ingen særskilte tiltak    

Navn på tiltak og enhet 

 

Kort beskrivelse av særskilte tiltak i uke 52,53 og 1. 

(spesifiser om det er et nytt tiltak for julen 2020, eller 

om det er en utvidelse av ordinært tilbud pga 

pandemien). 

Åpningstid og 

kapasitet 

Målgruppe  Link/e-post/kontakt-punkt 

mailto:may-liss.yttereng@bal.oslo.kommune.no
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Navn: Sahar Ahzami (fritidssektor) 

E-post: sahar.ahzami@bal.oslo.kommune.no 

Tlf: 40041664 

 

Oslohjelpa telefonen  Ordinært tilbud  - telefonen Kun åpen på 

virekdager ikke 

røde dager 11-15 

Barn og 

unge/Familier 

og ungdom opp 

til 18 år 

Telefon: 940 152 58 

bal.oslohjelpa 

Navn på tiltak og enhet 

 

Kort beskrivelse av særskilte tiltak i uke 52,53 og 1. 

(spesifiser om det er et nytt tiltak for julen 2020, eller 

om det er en utvidelse av ordinært tilbud pga 

pandemien). 

Åpningstid og 

kapasitet 

Målgruppe  Link/e-post/kontakt-punkt 

Åpne fritidsklubbtilbud Tiltaket er en justert variant av fritidsklubbenes 

ferietilbud.Bydelen har 5 fritidsklubber som skal ha åpne 

aktiviteter gjennom hele julen. 

Gjennom hele  

juleferien. Kveldstid. 

Maks 20 barn i hver 

sone, maks 10 

ungdommer i hver 

sone 

Barn 11-13 

Ungdom 13-

18 

Unge voksne 

18+ 

Sahar.ahzami@bal.oslo.kommun

e.no  

tlf. 40041664 

Gruppetilbud Fritidsklubbene har gruppetilbud, med særlig fokus på 

de mest utsatte barn og unge. 

Gjennom hele  

juleferien. Kveldstid. 

Maks 10 i hver 

gruppe. 

Barn 11-13 

Ungdom 13-

18 

Sahar.ahzami@bal.oslo.kommun

e.no 

tlf. 40041664 

Utegående team For å fange opp flest mulig, og som et suplement til 

barnevernet,  har alle fritidsklubbene utegående team. 

Behovet for synlig, trygge voksne i lokalmiljøet er stort. 

Hele perioden. 

Kveldstid.  

Ungdom 13-

18 

Unge voksne 

18+ 

Sahar.ahzami@bal.oslo.kommun

e.no 

tlf. 40041664 

mailto:sahar.ahzami@bal.oslo.kommune.no
mailto:Sahar.ahzami@bal.oslo.kommune.no
mailto:Sahar.ahzami@bal.oslo.kommune.no
mailto:Sahar.ahzami@bal.oslo.kommune.no
mailto:Sahar.ahzami@bal.oslo.kommune.no
mailto:Sahar.ahzami@bal.oslo.kommune.no
mailto:Sahar.ahzami@bal.oslo.kommune.no
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Navn: Solveig Vildgren (SKOLEHELSE – OG HELSESTASJONER) 

E-post: Solveig.vildgren@bal.oslo.kommune.no 

Tlf: 95488120 

 

Navn på tiltak og enhet 

 

Kort beskrivelse av særskilte tiltak i uke 52,53 og 1. 

(spesifiser om det er et nytt tiltak for julen 2020, eller 

om det er en utvidelse av ordinært tilbud pga 

pandemien). 

Åpningstid og 

kapasitet 

Målgruppe  Link/e-post/kontakt-punkt 

HFU v/ Alna Helsestasjon 

og Skolehelsetjeneste 

 Har utvidet HFU med flere dager åpent før jul og i 

romjulen – åpningstiden er endret.  

Normalt åpent hver mandag kl. 16.00 . 18.30 

 

Det er ikke drop in grunnet smittevern. Alle må kontakte 

tjenesten for å bestille time på HFU telefonen eller på 

mailadressen til HFU. Kan også kontakte ekspedisjonen 

ved Alna Helsestasjon. Det lages info om tilbudet av 

kommunikasjonsavdelingen som legges ut digitalt.  

Nytt tiltak grunnet pandemien  

 

21.12.20 kl. 12 - 15 

22.12.20 kl. 12 – 15 

23.12.20 kl. 12 – 15 

28.12.20 kl. 11 – 14 

29.12.20 kl. 11 – 14 

30.12.20 kl. 11 - 14  

Uke 1 som normalt 

Ungdom 

mellom 13 – 

24 år 

HFU telefon: 90752051 

HFU mailadr: 

bal.hfu@bal.oslo.kommune.no 

Alna Helsestasjon: 23479900 

alna.helsestasjon@bal.oslo.kom

mune.no 

Alna Skolehelsetjeneste Planlegges for nær kontakt med rektorer om å sammen 

utarbeide ringelister for sårbare elever.  

 Elever ved 

Alna 

skolene 

Den enkelte skolehelsesykepleier 

ved den enkelte skole 

Alna Helsestasjon «Normal» ferieavvikling med kortere arbeidstid – tilbud 

om hjemmebesøk opprettholdes  

28.12 – 30.12 kl. 08.00 – 

14.00 

24.12 kl. 08.00 – 12.00 

31.12 kl. 08.00 – 12.00 

Uke 1 som normalt 

Barn 0 – 5 

år 

Alna Helsestasjon: 23479900 

alna.helsestasjon@bal.oslo.kom

mune.no 

 

Alna Svangerskapomsorg «Normal» ferieavvikling med kortere arbeidstid – 

tilbud om barselbesøk hjemme opprettholdes 

28.12 – 30.12 kl. 08.00 – 

14.00 

24.12 kl. 08.00 – 12.00 

31.12 kl. 08.00 – 12.00 

Uke 1 som normalt 

Gravide Alna Helsestasjon: 23479900 

alna.helsestasjon@bal.oslo.kom

mune.no 

 

mailto:Solveig.vildgren@bal.oslo.kommune.no
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Bydel St. Hanshaugen  

Dato: 8.12.2020 

Kontaktperson: Hilde Lund   

E-post: hilde.lund@bsh.oslo.kommune.no 

Tlf: 95152780 

Navn på tiltak og enhet 

 

Kort beskrivelse av særskilte tiltak i uke 52,53 og 1. 

(spesifiser om det er et nytt tiltak for julen 2020, eller 

om det er en utvidelse av ordinært tilbud pga 

pandemien). 

Åpningstid og 

kapasitet 

Målgruppe  Link/e-post/kontakt-punkt 

Barnehager Ordinært tilbud: Barnehagetilbud til barn i henhold til 

barnehageloven, rammeplanen og smittevernveileder.  

 

Alle kommunale 

barnhager holdes 

åpen i romjulen. 

Åpningstiden er kl. 

08-16. Åpningstid 

tilpasses lokalt med 

bakgrunn i foreldres 

behov og i samarbeid 

med barnehagens 

Samarbeidsutvalg.  

0-6  hildekarlsen.skybakmoen@bsh.o

slo.kommune.no 

 

Barnehageadm. Ordinært tilbud: Veiledning til foresatte om barnehager i 

bydelen og barnehagesøknad per telefon og epost. 

 0-6  barnehage@bsh.oslo.kommune.n

o  

Pedagogisk ressursteam Ordinært tilbud: Hjelp i barnehagen til barn med vedtak 

om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i henhold 

til barnehageloven og smittevernveileder. 

For barn som 

benytter seg av 

barnehagetilbudet. 

0-6 med 

behov for 

spesialpeda

gogisk hjelp  

ann-

kristinkjus.tjogersen@bsh.oslo.k

ommune.no  

mailto:hilde.lund@bsh.oslo.kommune.no
file://///oslofelles.oslo.kommune.no/felles-is/bfe/Fofu/Tjenesteutvikling/Felles/Korona/Tiltaksoversikt%20Oslo%20barn%20og%20unge/Mappe%20for%20Notat%20til%20OVK%20for%20utkast%20samlet/hildekarlsen.skybakmoen@bsh.oslo.kommune.no
file://///oslofelles.oslo.kommune.no/felles-is/bfe/Fofu/Tjenesteutvikling/Felles/Korona/Tiltaksoversikt%20Oslo%20barn%20og%20unge/Mappe%20for%20Notat%20til%20OVK%20for%20utkast%20samlet/hildekarlsen.skybakmoen@bsh.oslo.kommune.no
mailto:barnehage@bsh.oslo.kommune.no
mailto:barnehage@bsh.oslo.kommune.no
mailto:ann-kristinkjus.tjogersen@bsh.oslo.kommune.no
mailto:ann-kristinkjus.tjogersen@bsh.oslo.kommune.no
mailto:ann-kristinkjus.tjogersen@bsh.oslo.kommune.no
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Pedagogisk ressursteam Ordinært tilbud:  

 Fysisk tilstedeværelse med kartlegging og 

observasjon i barnehagen. Direkte veiledning til 

foreldre. Digitale møter vurderes ved behov. 

 Systemrettede tiltak med observasjon, veiledning og 

direkte oppfølging. 

 Ansvarsgruppemøter fysisk/digitalt. 

Noe redusert behov 

og aktivitet, særlig i 

uke 53. 

0-6 med 

behov for 

spesialpeda

gogisk hjelp 

ann-

kristinkjus.tjogersen@bsh.oslo.k

ommune.no 

Pedagogisk ressursteam Ordinært tilbud: Direkte logopedisk oppfølging av 

enkeltbarn i barnehagen og veiledning til foreldre. 

Digitale møter vurderes ved behov. Fysisk 

tilstedeværelse med kartlegging og observasjon. 

Ingen aktivitet i uke 

52 og 53. 

0-6 med 

behov for 

logopedisk 

hjelp 

ann-

kristinkjus.tjogersen@bsh.oslo.k

ommune.no 

Barnevern Ordinært tilbud: Ordinære barneverntjenester ved 

bekymring for omsorgssvikt i hjemmet i henhold til 

barnevernloven. 

 0-23  gryhegedahl.blakli@bsh.oslo.ko

mmune.no  

Barnevern Ordinært tilbud: Besøkshjem, støttekontakt, veiledning 

av foresatte, økonomisk bistand og miljøarbeider som 

hjelpetiltak for barn og unge. 

 0-23  gryhegedahl.blakli@bsh.oslo.ko

mmune.no  

Barnevern Ordinært tilbud: Oppfølging av barn og unge i fosterhjem 

og på institusjon.  

 0-18 gryhegedahl.blakli@bsh.oslo.ko

mmune.no  

Barnevern Ordinært tilbud: Bosetting og oppfølging av enslige 

mindreårige flyktninger.  

 12-23 gryhegedahl.blakli@bsh.oslo.ko

mmune.no 

Barnevern Ordinært tilbud: Ivaretagelse av barn og unge som ikke 

har tilhørighet i Oslo og oppholder seg i Oslo sentrum. 

 0-18 gryhegedahl.blakli@bsh.oslo.ko

mmune.no  

Barnevern Ordinært tilbud: Oppfølging av barn og unge i 

menneskehandelsaker i hele Oslo. 

 0-18 gryhegedahl.blakli@bsh.oslo.ko

mmune.no  

mailto:ann-kristinkjus.tjogersen@bsh.oslo.kommune.no
mailto:ann-kristinkjus.tjogersen@bsh.oslo.kommune.no
mailto:ann-kristinkjus.tjogersen@bsh.oslo.kommune.no
mailto:ann-kristinkjus.tjogersen@bsh.oslo.kommune.no
mailto:ann-kristinkjus.tjogersen@bsh.oslo.kommune.no
mailto:ann-kristinkjus.tjogersen@bsh.oslo.kommune.no
mailto:gryhegedahl.blakli@bsh.oslo.kommune.no
mailto:gryhegedahl.blakli@bsh.oslo.kommune.no
mailto:gryhegedahl.blakli@bsh.oslo.kommune.no
mailto:gryhegedahl.blakli@bsh.oslo.kommune.no
mailto:gryhegedahl.blakli@bsh.oslo.kommune.no
mailto:gryhegedahl.blakli@bsh.oslo.kommune.no
mailto:gryhegedahl.blakli@bsh.oslo.kommune.no
mailto:gryhegedahl.blakli@bsh.oslo.kommune.no
mailto:gryhegedahl.blakli@bsh.oslo.kommune.no
mailto:gryhegedahl.blakli@bsh.oslo.kommune.no
mailto:gryhegedahl.blakli@bsh.oslo.kommune.no
mailto:gryhegedahl.blakli@bsh.oslo.kommune.no
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Barnevern Ordinært tilbud: Informasjon til barn i førskolealder og 

elever i 2., 5., og 8. klasse om barnevernet, barns 

rettigheter og at ikke alle hemmeligheter skal være 

hemmelige (i tråd med barnehjernevernet). 

 6-15 gryhegedahl.blakli@bsh.oslo.ko

mmune.no 

Barnevern Ordinært tilbud: Råd, veiledning, oppfølging i egen bolig 

og selvstendighetstrening for unge og unge voksne. 

 18-23 gryhegedahl.blakli@bsh.oslo.ko

mmune.no 

Oslohjelpa Ordinært tilbud: Tverrfaglig lavterskeltilbud for familier 

med råd, veiledning og støttesamtaler. Møter/veiledning 

vurderes om de er fysisk eller digtale. Individuell COS-

veiledning. 

Ordinær aktivitet i 

uke 52 og 1, ellers 

tilgjengelig 30.12. 

0-6    liselotte.jordet@bsh.oslo.kommu

ne.no 

Skar-prosjektet, Ung i 

Bydel St.Hanshaugen 

 Hovedaktivitet med mottak av skoleklasser på Skar er 

stengt i julen. For deltakerne i prosjektet legges det opp 

til andre aktiviteter og møtepunkt gjennom julen som 

fellestur, julegløgg, julelunsj og individuelle samtaler. 

Hovedaktivitet 

stengt, men det gis 

alternative tilbud til 

deltakerne. 

Sårbar 

ungdom 

som har falt 

ut av 

skole/jobb. 

Toreinar.hoystad@bsh.oslo.kom

mune.no 

Folkehelse, kultur og fritid Juleåpent Marienlyst fritidsklubb 

 

Nytt tiltak julen 2020, utvidelse av ordinært tilbud pga 

pandemien 

11.00-16.30 

21. og 22. desember.  

Påmelding, ca 20 i 

hver gruppe, 2 

grupper hver dag. 

5.-7. klasse Tine.rakstad@bsh.oslo.kommune

.no 

 Juleåpent Hammersborg fritidsklubb 

 

Nytt tiltak julen 2020, utvidelse av ordinært tilbud pga 

pandemien 

11.00-16.30, 28. og 

29 desember 

Påmelding, ca 20 i 

hver gruppe, 2 

grupper hver dag. 

5.-7.klasse marenbannameli.hanetho@bsh.o

slo.kommune.no  

 

mailto:gryhegedahl.blakli@bsh.oslo.kommune.no
mailto:gryhegedahl.blakli@bsh.oslo.kommune.no
mailto:gryhegedahl.blakli@bsh.oslo.kommune.no
mailto:gryhegedahl.blakli@bsh.oslo.kommune.no
mailto:liselotte.jordet@bsh.oslo.kommune.no
mailto:liselotte.jordet@bsh.oslo.kommune.no
mailto:Tine.rakstad@bsh.oslo.kommune.no
mailto:Tine.rakstad@bsh.oslo.kommune.no
mailto:marenbannameli.hanetho@bsh.oslo.kommune.no
mailto:marenbannameli.hanetho@bsh.oslo.kommune.no
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Bydel Vestre Aker 

Dato: 07.12.2020 

Kontaktperson: Edith Aars  

E-post: Edith.aars@bva.oslo.kommune.no 

Tlf: 472 88 926 

 Ordinært tilbud SFE Møllergata, Marienlyst og 

Hammersborg fritidsklubb  

Uke 1, ordinær 

åpningstid 1330-

1630, påmelding 5.-

7. klasse 

Juniorklubb 

onsdag/torsdag 

1700-20.00 

5.-7.klasse marenbannameli.hanetho@bsh.o

slo.kommune.no  

Tine.rakstad@bsh.oslo.kommune

.no 

 

 Ordinært /smittetilpasset tilbud Haugenkafeen 1330-1630, 5.-8. 

januar,  

Uteaktiviteter/ i 

tilknytning til 

Haugenkafeen, ev 

åpen ungdomskafe, 

avh. av 

smittevernsregler.  

Drop - in 

8.-10. 

klasse 

 

 Individuelt tilbud enkeltungdom 2 enkelt-dager for 

enkeltungdom 

8.-10. 

klasse 

 

mailto:Edith.aars@bva.oslo.kommune.no
mailto:marenbannameli.hanetho@bsh.oslo.kommune.no
mailto:marenbannameli.hanetho@bsh.oslo.kommune.no
mailto:Tine.rakstad@bsh.oslo.kommune.no
mailto:Tine.rakstad@bsh.oslo.kommune.no
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Navn på tiltak og enhet 

 

Kort beskrivelse av særskilte tiltak i uke 52,53 og 1. 

(spesifiser om det er et nytt tiltak for julen 2020, eller 

om det er en utvidelse av ordinært tilbud pga 

pandemien). 

Åpningstid og 

kapasitet 

Målgruppe  Link/e-post/kontakt-punkt 

Forebyggende 

ungdomsteam, avdeling 

oppvekst 

Uke 52, 53 og 1 vanlig tiltak som opprettholdes 

Utekontakter  

 

 

Ruskonsulent for barn og unge 

 

 

 

 

 

 

 

Uke 52: 30.12 

kveldsfelting kl. 

14.00-21.00 

Uke 52: 21.12-23.12 

kl. 08.00-15.30 

Uke 53: 31.12 

dagfelting kl. 08.00-

12.00 

02.01 kveldsfelting 

kl. 18.00-02.00 

Uke 1:6.01 og 07.01 

kveldsfelting kl 

14.00-21.00 

forebyggende 

ungdomsteam 

tilgjengelig på dagtid 

resterende dager 

Barn og 

unge i 

alderen 12-

22 år 

Forebyggende ungdomsteam 

teamtelefon til utekontakter og 

erfaringskonsulent: 94012738 

Ruskonsulent 47634566 

B7 - ungdomstilbud Holder åpent  - «normal» aktivitet 21,22, 

23 med gjeldende smittevernsrestriksjoner. 

Planlegger aktiviteter 1 og 2 juledag. 

Vanlig ungdomstilbud uke 1 

Sjekk instagram 

Ung.hovseter 

12-21 år Instagram: ung.hovseter 

Sofie.widdal@bva.oslo.kommune

.no 
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Bydel Grorud 

Dato: 08.12.20 

Kontaktperson: Anders Langfeldt-Rugelbak 

E-post: anders.rugelbak@bgr.oslo.kommune.no 

Tlf: 982 55 177 

Alle arrangementer/aktiviteter har påmelding og 

begrenset antall deltakere – info legges ut på instagram 

: ung.hovseter 

Barnevernet Ekstra observante på barn som kan være sårbare og 

foreldre som kan slite med å komme seg igjennom 

julehøytiden og romjulen på en god måte for barna. 

Saksbehandlere tar en telefon ial romjulen, eller at en i 

forkant av julen hjelper foreldre å planlegge og gi innspill 

til hva en kan gjøre under de omstendighetene vi lever i.  

   

Navn på tiltak og enhet 

 

Kort beskrivelse av særskilte tiltak i uke 52,53 og 1. 

(spesifiser om det er et nytt tiltak for julen 2020, eller 

om det er en utvidelse av ordinært tilbud pga 

pandemien). 

Åpningstid og 

kapasitet 

Målgruppe  Link/e-post/kontakt-punkt 

Forebyggende enhet 

OT Ulven v Bydel Grorud 

Fortsettelse av ordinært tilbud 

- Tilpasset skoletilbud hver dag 

- Jobbsøkerveiledning – praksis gjennom skole 

- Ukentlige oppfølgingssamtaler 

- Koordinering og oppfølging opp mot relevante 

instanser 

- Dialogverksted med fokus på identitet og 

livsmestring 

- Ungdomsbedrift 

- Musikkstudio 

09:00-14:00 + 

møter på kveldstid. 

Maks 7 personer 

Unge 

gjengangere 

og personer 

i risikosonen 

Morad.jarodi@bgr.oslo.kommun

e.no  

mailto:anders.rugelbak@bgr.oslo.kommune.no
mailto:Morad.jarodi@bgr.oslo.kommune.no
mailto:Morad.jarodi@bgr.oslo.kommune.no
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- Ukentlig gym og fysisk aktivitet 

- Gratis frokost og lunsj 

Forebyggende Enhet 

Miljøterapeutene/miljøarbe

ider/SaLTo oppfølging 

Individuell oppfølging av barn og unge  

og deres familier. Vi vil fortsette å følge opp familiene  

som har ønsket et tilbud fra enheten. 

 

Ordninær åpningstid. 

08.00-12.00 julaften 

og nyttårsaften. 

08.00-14.00 i 

romjulen 

Lavterskelti

lbud og barn 

og unge 

under 25 år 

i bydelen. 

Cathrine.v.d.fehr@bgr.oslo.kom

mune.no  

Forebyggende enhet 

Nærmiljskolen 

Nytt tiltak: Nærmiljøskolekoordinator vil være  

tilgjengelig for skolene i romjulen. 

Ordninær åpningstid. 

08.00-12.00 julaften 

og nyttårsaften. 

08.00-14.00 i 

romjulen 

Elever på 

grunnskolen 

Cathrine.v.d.fehr@bgr.oslo.kom

mune.no  

Aktivitetsenheten  

Fritidsklubb 

 Nytt i år – Julen 2020 

Uke 52 og 53 

 

Åpne møteplasser 

21.12 KLB kl. 15.00 

– 17.00   5+6 klasse 

+ kl. 17.00 -19.00 

7.klasse   

22. klb kl. 15.00 – 

17.00  8.klasse + kl. 

17.00 – 19.00  9 

klasse   

22.12 RMS kl. 15.00 

– 17.00   5+6 klasse 

+ kl. 17.00 -19.00 

7.klasse 

10-18 år www.aktivigrorud.no  

mailto:Cathrine.v.d.fehr@bgr.oslo.kommune.no
mailto:Cathrine.v.d.fehr@bgr.oslo.kommune.no
mailto:Cathrine.v.d.fehr@bgr.oslo.kommune.no
mailto:Cathrine.v.d.fehr@bgr.oslo.kommune.no
http://www.aktivigrorud.no/
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23.12 RMS kl. 15.00 

– 17.00  8.klasse + 

kl. 17.00 – 19.00  9 

klasse 

28.12 Kalbakken   kl. 

15.00 – 17.00   5+6 

klasse + kl. 17.00 -

19.00 7.klasse 

Marzena+ Bjørn 

29.12. klb kl. 15.00 – 

17.00  8.klasse + kl. 

17.00 – 19.00  9 

klasse Marzena+ 

Bjørn 

29.12 Rms kl. 15.00 

– 17.00   5+6 klasse 

+ kl. 17.00 -19.00 

7.klasse 

30.12 Rms kl. 15.00 

– 17.00  8.klasse + 

kl. 17.00 – 19.00  9 

klasse 

28.12 Amd kl. 15.00 

– 17.00   5+6 klasse 

+ kl. 17.00 -19.00 

7.klasse   
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29.12 Amd kl. 15.00 

– 17.00  8.klasse + 

kl. 17.00 – 19.00  9 

klasse    

30.12 Amd kl. 15.00 

– 17.00   5+6 klasse 

+ kl. 17.00 -19.00 

7.klasse  

Totalt: 220 plasser 

Fyrhuset 

Aktivitetsenheten  

 

Musikk tilbud  (Nytt tilbud i 2020) 

Jennys Låtskriver og musikkproduksjonskurs  

 

Mandag 21.12, 

tirsdag 22,.12 og 

onsdag 23.12. 

Mandag 28.12, 

tirsdag 29.12, 

onsdag 30.12.  

(Har avtalt 6 timer pr 

dag) 

21.12 Mandag 12:00 

- 1800 åpent   

22.12 Tirsdag 12:00 

- 1800 åpent 

23.12 Onsdag 12:00 

- 1800 åpent  

28.12 Mandag 12:00 

- 1800 åpent 

10 – 20 år 

Fyrhusets 

medlemmer 

og ny-

begynnere 

som ønsker 

å prøve.   

Musikkunde

rvisning, 

bandøving 

og 

musikkstudi

oet er 

tilgjengelig.  

 

e-post: jenny@aktivigrorud.no 

Timer avtales med Maria uka før. 

Send sms +47 941 66 849 til 

eller beskjed på instagram  

 

mailto:jenny@aktivigrorud.no
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29.12 Tirsdag 12:00 

- 1800 åpent 

30.12 Onsdag 12:00 

- 1800 åpent 

Totalt: 25 plasser 

Feltarbeid / Oppsøkende 

arbeid 

 

Nytt i 2020 Oppsøkende team 

felter ute 21.12,  

22.12, 23.12, 28.12, 

29.12, 30.12 

Alle dager fra kl. 

14.30 – 22.00 

Uke Ordinær 

feltarbeid mandag - 

fredag 

10-23 år  

Barnehage  Ordinær drift i julen.  Stengt røde dager   

Helsestasjon 

Familieteamet/ Oslohjelpa 

 Utvidelse av ordinært tilbud Uke 52 Mand- onsd 

kl. 08- 15.30 

Uke 52 Mand- onsd 

kl. 08- 15.30 

Foreldre/ 

barn og 

ungdom 

Josefine tanum tlf. 96945437 

Mand: Marianne Vallestrand tlf. 

93899461 

Tirsd - onsd:  Josefine tanum tlf. 

96945437 

  Uke 1 ordinær drift i 

hele tjenesten. 

  



24 

 

 

Bydel Frogner 

Dato: 08.12.20 

Kontaktperson: Toril Berg Rønning 

E-post: Toril.ronning@bfr.oslo.kommune.no 

Tlf: 91849972 

Bolig, aktivitets- og 

miljøarbeid - inkl 

koordinerende enhet 

Ordinær drift 

Vi opprettholder støttekontaktjenester, individuell 

avlastning, som tidligere, så lenge det er forsvarlig med 

hensyn til smittevern. Forsterkede tiltak i tjenestene. 

BPA- tjenesten forsetter også, som tidligere med 

forsterkede smitteverntiltak. 

Støttekontaktsamlinger m/brukere er avlyst ut året. 

Barn under 18 år   

Bestillerenheten Vi har mange barn i våre tjenester med  spesielle behov. 

Vi behandler søknader på lik linje som før og har 

foreløpig ikke hatt problemer med oppstart av 

tjenestene grunnet pandemien. 

Det betyr at vi ikke har noen ekstra tiltak som er 

iverksatt nå for jul 

   

Navn på tiltak og enhet 

 

Kort beskrivelse av særskilte tiltak i uke 52,53 og 1. 

(spesifiser om det er et nytt tiltak for julen 2020, eller 

om det er en utvidelse av ordinært tilbud pga 

pandemien). 

Åpningstid og 

kapasitet 

Målgruppe  Link/e-post/kontakt-punkt 

mailto:Toril.ronning@bfr.oslo.kommune.no
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Barneverntjenesten 

Hjelpetiltak i hjemmet 

 

 

  

Ordinært tilbud 

Tjenesten har mange familier som mottar hjelpetiltak 

som er individuelt tilpasset. (vedtak) Disse familiene 

mottar en del av tiltakene også i juletid, som vanlig. Det 

er også mange familier tjenesten er i tett kontakt med 

via kontaktpersoner. 

Barneverntjenesten 

har et forsvarlig 

antall ansatte i 

bydelshuset på alle 

virkedager gjennom 

julen. 

Utsatte 

barn og 

unge 

barnevernet@bfr.oslo.kommune.

no 

Åpne barnehager 

 

  

Ordinært tilbud: Barnehagene har åpent for alle som har 

behov for et tilbud på hverdager uke 52, 53 og 1 

08-1630 Uke 52 og 

uke 1, etter avtale 

med foresatte og 

behov uke 

53

  

 

Alle barn 

Ola.bertnes.stromme@bfr.oslo.k

ommune.no 

Helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten 

Ordinært tilbud. 

Helsestasjon og jordmortjenesten har åpent aller 

hverdager i uke 52,53 og 1 

08 – 15:30 

Helsestasjons- og  

jordmortjenesten har 

forsvarlig antall 

ansatte på 

virkedager gjennom 

julen 

Gravide, 

barn 0-20 

år 

Toril.ronning@bfr.oslo.kommune

.no 

Helsestasjon for ungdom 

og helsestasjon for gutter 

Ordinært tilbud 

Helsestasjon for ungdom (HFU)  og for gutter (HFG) 

holder åpent som planlagt med dropp inn timer. Tilbudet 

er stengt i uke 53. 

HFU holder 

åpent  tirsdag 

22.12.20 og 

05.01.21 mellom 

klokken 15.30 og 

18.30 

HFG holder åpent 

onsdag 06.01.2021 

mellom klokken 

16.00 – 19.00 

Barn og 

unge 

mellom 12-

25 år 

Helsestasjon for ungdom 

hfu@bfr.oslo.kommune.no 

www.facebook.com/hfufrogner 

www.instagram.com/hfubydelfr

ogner 

Helsestasjon for gutter 

hfg@bfr.oslo.kommune.no 

www.facebook.com/hfgoslo 

 

www.instagram.com/hfgoslo 

mailto:hfu@bfr.oslo.kommune.no
http://www.facebook.com/hfufrogner
http://www.instagram.com/hfubydelfrogner
http://www.instagram.com/hfubydelfrogner
mailto:hfg@bfr.oslo.kommune.no
http://www.facebook.com/hfgoslo
http://www.instagram.com/hfgoslo
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Ung Arena Oslo vest 

BFR/BUN/BNA/BVA 

Opp mot normal drift i perioden uke 52-1 

Redusert drift i romjulen 28.12. – 30.12. 

Samtale tilbud for unge i alderen 12-25 år som har 

utfordringer med psykisk helse, rus og utenforskap. 

Psykolog tilsetdet ved åpningstider,i tett samarbed med 

frivillige og erfaringskonsulenter. (byomfattende med et 

særlig fokus på Oslo vest) 

Drop in og timeavtale. Alle som henvender seg vil bli 

kontaktet i løpet av dagen og trolig få tilbud om 

støttesamtale i romjulen. 

28.12-30.-12. holder 

vi åpent i tidsrommet 

09.30-17:00  

 

Barn og 

unge 

mellom 12-

25 år 

ungarenav@bfr.oslo.kommune.n

o 

 

Ungdomstjenesten 

Frtitdsklubber og 

oppsøkende virksomhet 

Ordinær drift 

Fritidsklubber «åpne møteplasser» har noe åpent som 

vanlig i uke 52, men med begrensninger på antall 

besøkende 

Ekstratilbud i uke 53 (romjulen) 

Junior.Hamna fritidsklubb 28 des 

Ungdom. Hamna fritidsklubb 29 des 

Junior.Ruseløkka fritidsklubb 30 des. 

Jr. Hamna 21.des 

kl.16-20 

Ungdom 23.des 

kl.13-16 

Ungdom 

Hamna/oppsøkende 

team 29 des  

Ruseløkka 30 des. 

kl.13-16 

10 – 18 år leylaerna.oguz@bfr.oslo.kommu

ne.no 

facebook.com/hamnafritidsklubb 

instagram.com/klubbledern 

facebook.com/rufusklubben 

instagram.com/ruselokka_fritids

klubb 

Ungdomstjenesten ved 

Sisterhood 

Tilgjengelig på tlf., mail og sosiale medier gjennom julen  Jenter 12 -

22 år 

https://www.instagram.com/sist

erhood_norge/ 

https://www.facebook.com/sist

erhood.norge/ 

Sisterhood, mobil: 41444828 

mailto:ungarenav@bfr.oslo.kommune.no
mailto:ungarenav@bfr.oslo.kommune.no
mailto:leylaerna.oguz@bfr.oslo.kommune.no
mailto:leylaerna.oguz@bfr.oslo.kommune.no
https://www.instagram.com/sisterhood_norge/
https://www.instagram.com/sisterhood_norge/
https://www.facebook.com/sisterhood.norge/
https://www.facebook.com/sisterhood.norge/
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Bydel Søndre Nordstrand 

Dato: 8.12.20 

Kontaktperson: Mona  K. Bratli, Avdelingsdirektør Oppvekst og nærmiljø 

E-post: mona.kristin.bratli@bsn.oslo.kommune.no 

Tlf: 908 78 118 

Isabel Espinoza, mobil: 

41856984 

sisterhood@sisterhood.no 

Ungdomstjenesten 

Fellesverket Majorstuen 

(Røde Kors) 

Fellesverket har åpent (Møteplass) i uke 51. (Tirs, ons, 

tors, kl. 16-20. D.v.s. t.o.m. 17. desember.) 

Stengt uke 52 og 53 (!). 

Åpner igjen i uke 1, d.v.s. tirs 5. januar. 

 13år – 19 år Heidi Bergfald 

heidi.bergfald@redcross.no 

 

Navn på tiltak og enhet 

 

Kort beskrivelse av særskilte tiltak i uke 52,53 

og 1. (spesifiser om det er et nytt tiltak for julen 

2020, eller om det er en utvidelse av ordinært tilbud 

pga pandemien). 

Åpningstid og 

kapasitet 

Mål-gruppe  Link/e-post/kontakt-punkt 

Barnevernet Drift på vanlige arbeidsdager i romjulen, men 

redusert bemaninng.  

Åpent julaften og nyttåraften. 

Åpent i 

romjulsdagene (8-14) 

og julaften (8-12) og 

Nyttårsaften (8-12). 

Noe redusert 

 Joacim Solum, Enhetsleder 

Barnevern. 

Joacim.solum@bsn.oslo.kom

mune.no 

mailto:mona.kristin.bratli@bsn.oslo.kommune.no
mailto:sisterhood@sisterhood.no
mailto:heidi.bergfald@redcross.no
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bemanning pga 

ferieavvikling. 

Helsestasjon Normal drift på arbeidsdager i romjulen. Stengt 

Julaften og Nyttårsaften. 

Åpent i romjulen kl.8-

14. Utover disse 

dagene er det normal 

drift. 

 Hilde Stølevik. 

Hilde.stolevik@bsn.oslo.kom

mune.no 

Barnehage Normal drift på alle arbeidsdager i julen.  

Har 6-timers åpningstid på romjulsdagene. 

Åpent i romjulen, 6-

timers dag. Utover 

disse dagene er det 

normal drift. 

 Frode.thorjussen@bsn.oslo.k

ommune.no 

Kriminalitetsforebyggende 

team (KFT) 

Uke 52: Familieveileder, skole- og 

sysselsettingskonsulent og ruskonsulent er på 

jobb og tilgjengelig for kontakt og oppfølging 

som vanlig. 

Uke 53: Ingen oppsatte vakter, men ved behov 

kan enhetsleder kontaktes på tlf 95110839.  

Uke 1:  Ordinær drift med utekontakter, skole- 

og sysselsettingskonsulenter, ruskonsulent, 

familieveileder og seksjonsleder på jobb og 

tilgjengelig for oppfølging og oppsøkende 

feltarbeid som vanlig.  

Uke 52: 

Mandag- Onsdag 

0800-1600  

Uke 53: 

Mandag-onsdag 

0800-1400 

Uke 1: 

Mandag til fredag: 

0800-1600  

Ruskonsulent: 

Onsdag 1100-1900 

Utekontakter: 

Onsdag 1700-2300 

Fredag 1700-2400 

Utsatte barn og 

ungdom i alderen 

12-25 

Gry.loge.lid@bsn.oslo.kommu

ne.no 

Lillian.rognstad@bsn.oslo.komm

une.no  

mailto:Gry.loge.lid@bsn.oslo.kommune.no
mailto:Gry.loge.lid@bsn.oslo.kommune.no
mailto:Lillian.rognstad@bsn.oslo.kommune.no
mailto:Lillian.rognstad@bsn.oslo.kommune.no
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Ung Arena Uke 52:  

Vanlig drift fram 23/12 . Fra 23/12  vil tilbudet 

være betjent Ung Arena-telefon. 

Uke 53: 

Ung Arena-telefonen er betjent på hverdagene. 

Uke 1: 

Vanlige åpningstider og tilbud  

Drop-in: 

Tirsdag 12-18 

Onsdag 12-16 

Torsdag 12-18 

12-25 år Thea.kongsrud.skard@bsn.osl

o.kommune.no 

ungarena@bsn.oslo.kommune

.no 

Oslohjelpa 

 

Oslohjelpa på mail og telefonen er betjent i uke 

52 og 53.  

Ordinær drift fra uke 1. 

Ordinær åpningstid i 

uke 52,53 og 1.  

Barn, unge under 

18 år og deres 

foreldre. 

Oslohjelpa@bsn.oslo.kommun

e.no 

Elin.rydjord@bsn.oslo.kommu

ne.no 

Aktivitetsgrupper 

 

Søndre Aas gård og 

miljøsenter 

Vi har etablert et nytt tiltak for julen 2020, slik 

at vi kan gi tilbud om aktivitet og et møtepunkt 

for barn som har et behov og et ønske om det.  

 

Vi inviterer barn og unge som er medlemmer på 

gården til å delta i stell av hestene i jula. 1 time 

stell og 1 time grilling pr gruppe.  

 

Vi setter opp denne aktiviteten 6-9 dager med 2-

3 grupper, etter interesse.  

21- 23.12. 

28- 30.12.  

(27.12, 02. og 

03.12.) 

kl. 12-15 

 

Dette gir tilbud til 

65-135 medlemmer. 

Noen av plassene vil 

nok gå til å sørge for 

at barna med størt 

behov får tilbud flere 

dager. 

Sårbare barn og 

unge som vi er kjent 

med behovet til 

gjennom vår 

relasjon til dem 

gjennom resten av 

aktivitetsåret, via 

samarbeid med 

barnevern og 

gjennom dialog med 

sosiallærere og 

nærskoler. 

Gjenværende 

plasser legges ut til 

påmelding for alle 

Vi tar kontakt pr telefon til de 

med størst behov for 

aktiviteten.  

Det er ikke lagt ut 

påmeldingsinfo ennå, men info 

vil legges ut på facebook og 

netttside.  

marit.bohler.pihl@bsn.oslo.ko

mmune.no 

Telefon: 99474229 

mailto:Thea.kongsrud.skard@bsn.oslo.kommune.no
mailto:Thea.kongsrud.skard@bsn.oslo.kommune.no
mailto:ungarena@bsn.oslo.kommune.no
mailto:ungarena@bsn.oslo.kommune.no
mailto:Oslohjelpa@bsn.oslo.kommune.no
mailto:Oslohjelpa@bsn.oslo.kommune.no
mailto:Elin.rydjord@bsn.oslo.kommune.no
mailto:Elin.rydjord@bsn.oslo.kommune.no
mailto:marit.bohler.pihl@bsn.oslo.kommune.no
mailto:marit.bohler.pihl@bsn.oslo.kommune.no
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interesserte av 

våre medlemmer 

Daglige arbeidsoppgaver 

 

Søndre Aas gård og 

miljøsenter 

Arbeid med daglige rutiner rundt dyrene som 

bor på miljøsenteret. Dette ville uansett vært 

en del av jula, uavhengig av pandemi. 

 

 

Alle dager i ferien – 

kl 08-20. 

 

Dette setter 12 

ungdommer i arbeid 

gjennom perioden 

Eldre medlemmer 

som har god 

kontroll på 

arbeidsoppgaver, 

men som også kan 

ha behov for en 

betydningsfull 

aktivitet i 

ferietiden. 

marit.bohler.pihl@bsn.oslo.ko

mmune.no 

Telefon: 99474229 

Mortensrud 

Aktivitet 

Felting: Det vil bli foretatt obsevasjonsrunder i 

nærmiljøet Mortensrud.  Mellom kl 20:00 – 

21:30 

 

Dette vil foregå i 

perioden vi tilbyr 

åpen telefon/chat for 

ungdom 

Junior/ungdom Trine.barlie@bsn.oslo.kommu

ne.no 

Telefon: 988 23 251 

Tilrettelagt åpningstilbud 

under pandemien, da 

ordinær drift ikke er mulig 

jf. smitteverntiltak 

Mortensrud aktivitetshus 

Tilrettelagt åpningstilbud i henhold til gjeldene 

smitteverntiltak for små grupper (5-7 trinn).  

Dersom  endringer i smitteverntiltak gir 

mulighet for mer aktivitet for målgruppen, vil 

fritidstilbudene  fortløpende åpne opp for dette. 

21. desember kl: 

1300-1600 og kl: 

1700- 2100 (Kveld)       

22.og 23. desember 

kl 1300-1600  

Junior 5.- 7. klasse Trine.barlie@bsn.oslo.kommu

ne.no 

Telefon: 988 23 251 

Støttekontakt-gruppe for 

sårbare ungdommer 

Mortensrud aktivitetshus. 

 

Vi opprettholder støttekontaktgruppen for de 

sårbare gjennom uke 52 og 53.  

Dette blir en- til- en oppfølging for 6 ungdom. 

21. desember kl: 

1300- 2100,  

22. 23.  28-30. 

desember kl: 1300- 

1600 

Ungdom sårbar 

gruppe 

Trine.barlie@bsn.oslo.kommu

ne.no 

Telefon: 988 23 251 

mailto:marit.bohler.pihl@bsn.oslo.kommune.no
mailto:marit.bohler.pihl@bsn.oslo.kommune.no
mailto:Trine.barlie@bsn.oslo.kommune.no
mailto:Trine.barlie@bsn.oslo.kommune.no
mailto:Trine.barlie@bsn.oslo.kommune.no
mailto:Trine.barlie@bsn.oslo.kommune.no
mailto:Trine.barlie@bsn.oslo.kommune.no
mailto:Trine.barlie@bsn.oslo.kommune.no
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Åpen telefon/chatt for 

ungdom som ønsker å 

snakke med en voksen 

Mortensrud aktivitetshus 

Vi oppretter en telefontjeneste/chat for 

sårbare ungdom 12-18 år som til vanlig bruker 

klubben. Dette for å ivareta relasjoner. 

Dette tilbudet vil bli publisert via digitale 

plattformer. 

21,22 og 23 

desember kl 1500-

2130. 

28. 29. og 30. 

desember kl: 1500- 

2130 

Ungdom Trine.barlie@bsn.oslo.kommu

ne.no 

Telefon: 988 23 251 

Tilrettelagt åpningstilbud 

Lerdal fritidsklubb 

Tilrettelagt åpningstilbud i henhold til gjeldene 

smitteverntiltak for små grupper (5-7 trinn). 

Juleverksted. 

22. desember 1330- 

1630 

Junior 5.- 7. klasse renate.wessel@bsn.oslo.kom

mune.no 

Telefon: 970 46 661 

Digital klubb Lerdal 

fritidsklubb  

Vi har åpnet digital klubb for ungdommene våre 

for å kunne ha kontakt med dem nå som vi ikke 

kan møtes fysisk. Denne vil være åpen i uke 53. 

28. 29. og 30. 

desember kl: 1700- 

2100 

Ungdom renate.wessel@bsn.oslo.kom

mune.no 

Telefon: 970 46 661 

Gamingklubb Lerdal 

fritidsklubb 

Da vi ikke får møtt ungdommene våre fysisk 

holder vi gamingklubben åpen uke 52 og 53. 

21. 28. 29. og 30. 

desember kl: 1700- 

2100 

Ungdom renate.wessel@bsn.oslo.kom

mune.no 

Telefon: 970 46 661 

Åpen telefon/chat for 

ungdom som ønsker å 

snakke med en voksen 

Lerdal fritidsklubb 

Vi oppretter en telefontjeneste/chat for 

sårbare ungdom 12-18 år som til vanlig bruker 

klubben. Dette for å ivareta relasjoner. 

Dette tilbudet vil bli publisert via digitale 

plattformer. 

21,22 og 23 

desember kl 1500-

2130. 

28. 29. og 30. 

desember kl: 1500- 

2130 

Ungdom renate.wessel@bsn.oslo.kom

mune.no 

Telefon: 970 46 661 

 

Samarbeid med andre 

tilbud i bydelen: 

    

mailto:Trine.barlie@bsn.oslo.kommune.no
mailto:Trine.barlie@bsn.oslo.kommune.no
mailto:renate.wessel@bsn.oslo.kommune.no
mailto:renate.wessel@bsn.oslo.kommune.no
mailto:renate.wessel@bsn.oslo.kommune.no
mailto:renate.wessel@bsn.oslo.kommune.no
mailto:renate.wessel@bsn.oslo.kommune.no
mailto:renate.wessel@bsn.oslo.kommune.no
mailto:renate.wessel@bsn.oslo.kommune.no
mailto:renate.wessel@bsn.oslo.kommune.no
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Bydel Grünerløkka  

Dato: 08.12.2020 

Kontaktperson : Hilde E.Lorentzen 

E-post: Hilde.lorentzen@bga.oslo.kommune.no 

Tlf: Sentralbord bv.tj 47 61 02 22 

NB: Det er en mulighet for at det vil komme endringer eller tilføyelser i uke 51.  

  

Foreningen Hjertet av 

Holmlia/Vær stolt om 

åpent tilbud. 

Forebyggende oppfølgende tiltak for sårbare 

ungdom som står i fare for å begå lovbrudd i uke 

52,53 og 1 

Åpent hus (maks 5 ungdommer om gangen) 

Uteaktiviteter (spise, tur, fotball)                                                                                                            

Kl. 19-24 i uke 52,53 

og 1. 

For sårbar ungdom 

i alderen 14-25 år 

ayselyesiltas80@gmail.com 

Juleaktiviteter på Barne- 

og ungdomssenteret på 

Holmlia (BUSH) 

Aktiviteter i uke 52 og 28-30 desember. 

Åpent for grupper delt inn etter alder og i 

tidsavgrensede puljer. 

Kl. 12.45-14.45 

og kl.15.00-17.00 

10-15 år  

Forandringshuset Har åpent og skal ha ulike aktiviteter.  - 13-20 år  

Navn på tiltak og enhet 

 

Kort beskrivelse av særskilte tiltak i uke 52,53 

og 1. (spesifiser om det er et nytt tiltak for julen 

2020, eller om det er en utvidelse av ordinært 

tilbud pga pandemien). 

Åpningstid og 

kapasitet 

Målgruppe  Link/e-post/kontakt-punkt 

mailto:Hilde.lorentzen@bga.oslo.kommune.no
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Bydel Østensjø 

Dato:07.08.2020 

Kontaktperson Eric Brugman 

E-post: Eric.brugman@bos.oslo.kommune.no 

Tlf: 907 49 681 

Barneverntjenesten Det foretas en gjennomgang og risikovurdering i 

forkant av juleukene for å avdekke eventuelle behov 

for særskilt oppfølging av enkelt barn/unge og 

deres familier disse ukene  

Julaften/nyttårsaften: 

8-12  

28./29./30. 

desember: 8-14  

Godt beamnnet i alle 

funksjoner 

 Hilde.lorentzen@bga.oslo.kommune.no 

Mona.gaarde@bga.oslo.kommune.no 

 

Avd KUL Sinsen og Dragen juniortilbud  er åpne gjennom 

hele jula, inkludert julaften og øvrige røde dager. 

Aktivetene  tilpasses i hht antall besøkende, men 

ingen barn/ungdom som oppsøker tjenesten på 

julaften eller andre røde dager vil bli avvist.   

 

-Pop-up for ungdommer, eks kino med begrenset 

antall, inviterte ungdommer på gaming og studio, 

1:1 med enkeltungdom gåturer og telefonisk  

- Løkky trøkk (mobil klubb) på tur i ulike områder i 

bydelene med aktiviter og enkelt servering 

Ikke fastsatt pt 

 

Konkretiseres 

nærmere i løpet av 

uke 50 

 Info på bydelens Instagram: Ung Løkka 

om hva og hvor 

 

mailto:Eric.brugman@bos.oslo.kommune.no
mailto:Hilde.lorentzen@bga.oslo.kommune.no
mailto:Mona.gaarde@bga.oslo.kommune.no
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Navn på tiltak og 

enhet 

 

Kort beskrivelse av særskilte tiltak i uke 52,53 

og 1. (spesifiser om det er et nytt tiltak for julen 

2020, eller om det er en utvidelse av ordinært 

tilbud pga pandemien). 

Åpningstid og 

kapasitet 

Målgrupp

e  

Link/e-post/kontakt-punkt 

Oppsøkende tjeneste 

blant barn og unge 

Utekontakten jobber alle dager og kvelder 

gjennom julen med unntak av helligdagene. 

Oppsøkende arbeid i bydleen der hvor ungdom 

oppholder seg for å være synlig voksne og fanghe 

opp risikoutsatte ungdom.- 

Alle dager, unntatt 

helligdager 

Barn og 

unge 

13-23 år 

Seksjonssjef Barne- og 

ungdomstjenesten 

Thomas.pedersen@bos.oslo.k

ommune.no 

Fritidsklubbene Alle fritidsklubbene har åpent digitalt gjennom 

julen med unntak av helligdager 

Juniorklubbene har fysisk åpent med påmelding 

via sosiale medier og Spond. 

Ungdomsklubbene har åpent fysisk for faste 

grupper og kan også møte ungdom for indiviudell 

oppfølging ved behov.  

Alle dager (kveld) Barn og 

unge 

10-18 år 

Seksjonssjef Barne- og 

ungdomstjenesten 

Thomas.pedersen@bos.oslo.k

ommune.no 

Dagaktivitet/Arbeidstre

ning for ungdom 

Arbeidstrettet tiltak for utvalgte ungdom Alle dager unntat 

helligdager 

Ungdom  

16-20 år 

Seksjonssjef Barne- og 

ungdomstjenesten 

Thomas.pedersen@bos.oslo.k

ommune.no 

HFU Helsestasjon for ungdom 

HFU er åpent og tar i mot timebestilling. 

21.12 og 28.12  

fra kl 11-18.30 

Ungdom 

 13-25 år 

Avdelingsleder 

skolehelsetjenesten og HFU: 

Jannicke.feilberg-

jacobsen@bos.oslo.kommune.

no 

 

hfu@bos.oslo.kommune.no 

Tlf: 477 01 238 

mailto:Jannicke.feilberg-jacobsen@bos.oslo.kommune.no
mailto:Jannicke.feilberg-jacobsen@bos.oslo.kommune.no
mailto:Jannicke.feilberg-jacobsen@bos.oslo.kommune.no
mailto:hfu@bos.oslo.kommune.no
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Bydel Sagene 

Dato: 07.12.2020 

Kontaktperson: Kathinka Nordhagen Selsjord 

E-post: Kathinka.nordhagen.selsjord@bsa.oslo.kommune.no 

Tlf: 976 44 904 

 

Barneverntjenesten Ingen særskilte tiltak Ordinær drift, men 

kortere åpningstid 

og mindre 

bemanning 

(bemanning likevel 

vurdert 

tilstrekkelig) 

Ufødt til 

18 (23) år 

Mottakstelefon 932 30 160 

Navn på tiltak og enhet 

 

Kort beskrivelse av særskilte tiltak i uke 52,53 og 1. 

(spesifiser om det er et nytt tiltak for julen 2020, eller 

om det er en utvidelse av ordinært tilbud pga 

pandemien). 

Åpningstid og 

kapasitet 

Målgruppe  Link/e-post/kontakt-punkt 

Barneverntjenesten Vanlig tilbud/tiltak: 

Barneverntjenesten har stengt alle røde dager, men har 

åpent som vanlig i romjula. Tjenesten har tilstrekkelig 

bemanning til å håndtere uforutsette ting.  

08:00 – 14:00 på 

hverdager. Kapasitet 

tilsvarende det vi 

pleier å ha i romjula. 

 hilde.marie.myrvold@bsa.oslo.k

ommune.no 

 

Barnehagene Vanlig tilbud/tiltak: 

Barnehagene har åpent for alle som har behov for 

plassen i uke 52, 53, 1 

Barnehagene er stengt jul- og nyttårsaften og alle 

helligdager (røde dager) 

I uke 52- 8,5 timer 

hver dag 

Barn fra 0-6 

år som har 

plass i 

barnehage 

Sissel.dahl.low@bsa.oslo.kommu

ne.no 

 

mailto:Kathinka.nordhagen.selsjord@bsa.oslo.kommune.no
mailto:hilde.marie.myrvold@bsa.oslo.kommune.no
mailto:hilde.marie.myrvold@bsa.oslo.kommune.no
mailto:Sissel.dahl.low@bsa.oslo.kommune.no
mailto:Sissel.dahl.low@bsa.oslo.kommune.no


36 

 

I uke 53 – 7,5 timer 

hver dag 

 

 

Helsestasjon/skolehelsetje

neste 

Ingen særskilte tiltak. Med unntak av julaften og 

nyttårsaften er det alltid minst én helsesykepleier fra 

skoleteamet tilstede på jobb. Vedkommende kan 

kontaktes via helsestasjonen. 

  helenemargrethe.bakken@bsa.o

slo.kommune.no 

 

Torshovdalen aktivitetshus     

Julesammenkomst 

juniorklubben 

Juleverksted, julemat og aktiviteter for barn.  

Dette er tilbud vi gjennomfører i julen som en 

erstatning for de juletreffene foreldre pleier å ha i 

julen. 

17. des fra kl. 16-

1900 

22. og 29. desember 

fra kl. 14-1700. 

10 

juniorbarn 

pr. gang 

Shwan Karem Wahed 

shwan.karem.wahed@bsa.oslo.k

ommune.no 

Tlf. 95136845 

Julesammenkomst 

garasjen 

Juleverksted i garasjen med julemat. Dette er 

aktivitet som pleier og bli gjennomført som 

førjulsarrangement 

17. des fra kl. 17-

2000 

22. desember fra kl. 

14-1700. 

10 

barn/ungdo

m 

Helge.ruden@outlook.no 

Tlf. 90680296 

FFU og UngMetro     

Fredagsklubben Åpen fritidsklubb for utviklingshemmede under 20 

år (grunnet smittevern).  

Fredag 18. des og fredag 8. jan. 

 

Tlf. 90113375 

 

Normalt tilbud, begrenset grunnet pandemien. 

19.30 – 21.30 

Opp til 10 besøkende 

Ungdom/ 

unge voksne 

med ulike 

diagnoser 

og behov 

Ole-kristian Larsen 90113375 

www.ungmetro.no/ffu 

www.facebook.com/fredagklubb

en 

mailto:helenemargrethe.bakken@bsa.oslo.kommune.no
mailto:helenemargrethe.bakken@bsa.oslo.kommune.no
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Ungmetro ungdom Uke 52: 

Utvidet romjulstilbud – holder ordinære 

åpningsdager med tilpassede åpningstider.  

 

21/12 skal vi ha akedag i Torshovdalen. Vi setter ut 

griller og serverer enkel grillmat + noe varmt å 

drikke. Kanskje julenissen kommer innom? Vi stiller 

med akeutstyr, og muligheten for å låne noe 

vintertøy f.eks. votter. Dette er et tilbud vi ikke har 

hatt tidligere i romjulen, og som er et resultat av 

etterspørsel fra ungdom. 

 

21/12 12:00-16:00. 

Uteaktivitet, 

kapasitet avhenger 

redstriksjoner / 

oppslipp fra 14/12. 

Ungdomskol

e elever i 

bydel 

Sagene 

Silje.therese.loken@bsa.oslo.

kommune.no 

47785498 

Info legges ut på 

instagramkonto: ungmetroungd 

Påmelding på instagram og på 

tlf: 47785498 

 Uke 53: 

Utvidet romjulstilbud – holder ordinære åpningsdager 

med tilpassede åpningstider. 

23/12 arrangerer vi «lillejulaften kos» på ung metro med 

filmvisning av alene hjemme 1 på stort lerret og bestiller 

pizza + brus.  

28/12 «romjulsmorro». Utedag med skøyter, kakao og 

grilling av pølser. Er i dialog med Sagene IF om lån av 

skøytebane + skøyter på voldsløkka. Ikke avklart mtp 

gjeldene korona regler. 

23/12 18:00-21:30 

Per nå maks 10 

ungdom pga 

restriksjoner. Antall 

tilpasses etter 

smitteveileder 

fortløpende 

28/12 14:00-18:00  

Per nå maks 10 

ungdom pga 

restriksjoner. Antall 

tilpasses etter 

smitteveileder 

fortløpende   

  

 Uke 1: 

Utvidet romjulstilbud – holder ordinære åpningsdager 

med tilpassede åpningstider. 

30/12 18:00-21:30 

Per nå maks 10 

ungdom pga 

restriksjoner. Antall 

tilpasses etter 

  

mailto:Silje.therese.loken@bsa.oslo.kommune.no
mailto:Silje.therese.loken@bsa.oslo.kommune.no


38 

 

30/12 – «siste treff i 2020». Vi møtes på ungmetro og 

gjør oss klare til å nyttår. Her lages det masker og 

nyttårshatter mens vi koser oss med kyllinggryte 

smitteveileder 

fortløpende     

 

UngMetro junior Tirsdag 22. desember. Vanlig klubb med 

juleaktiviteter. Vi har da «etter skoletid». 

 

Juniorklubb. Vanlig klubb med juleaktiviteter 

 

kl. 14.00 -16.45 

 

kl.17.00-19.45 

5.trinn 

Sagene 

skole 

6.-7. trinn. 

Hovedsakeli

g Sagene og 

Bjølsen 

skoler 

Gaute Lennartson Noem 

94870495 

Gaute.lennartson.noem@bsa.osl

o.kommune.no 

 

Privatnummer: 92887916 

 Tirsdag 5. januar. Vanlig klubb – «Hva har du gjort i 

jula?» 

 

Juniorklubb. Vanlig klubb - «Hva har du gjort i jula?» 

kl. 14.00 -16.45 

 

kl.17.00-19.45 

5.trinn 

Sagene 

6.-7. trinn. 

Hovedsakeli

g Sagene og 

Bjølsen 

både 

94870495 

Privatnummer: 92887916 

 

 

Gaute.lenanrtson.noem@bsa.osl

o.kommune.no 

 Torsdag 7. januar. Vanlig klubb – «Hva har du gjort i 

jula?» 

 

 

Juniorklubb. Vanlig klubb 

kl. 14.00 -16.45 

 

 

 

 

 

kl.17.00-19.45 

5.trinn 

Bjølsen 

 

6.-7. trinn. 

Hovedsakeli

g Sagene og 

94870495 

Privatnummer: 92887916 
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Bydel Gamle Oslo 

Dato: 08.12.2020 

Kontaktperson: Nina Tufte 

E-post:  nina.tufte@bgo.oslo.kommune.no 

Tlf: 97045583 

Bjølsen 

både 

Gaute.lenanrtson.noem@bsa.osl

o.kommune.no 

Oslohjelpa Bydel Sagene  Uke 52 

Juleverksted, nytt tilbud julen 2020 

Ca 1300-1530 , 3-4 

familier 

Inviterer 

familier i  

samarbeid 

med 

barneverntj

enesten 

randi-

k.megard@bsa.oslo.kommune.no 

Oslohjelpa Bydel Sagene Uke 53 

Familiegruppe , nytt tilbud julen 2020 

Ca 1100-1300, 3-4  

familier 

Familier  annett.westad@bsa.oslo.kommu

ne.no 

Oslojelpa Bydel Sagene Uke 1  

2 Familiegrupper, ordinært tilbud 

Ca 11-13, 6-8 

familier 

Familier 

med små 

barn 

janne.lambertsen@bsa.oslo.kom

mune.no 

Navn på tiltak og enhet 

 

Kort beskrivelse av særskilte tiltak i uke 52,53 og 1. 

(spesifiser om det er et nytt tiltak for julen 2020, eller 

om det er en utvidelse av ordinært tilbud pga 

pandemien). 

Åpningstid og 

kapasitet 

Målgruppe  Link/e-post/kontakt-punkt 

Barneverntjenesten Med utgangspunkt i en risikovurdering vil vi gjennomføre 

besøk i de mest sårbare familiene i ukene 52, 53 og 1. 

Åpent alle dager med 

unntak av røde dager 

Barn og 

unge i bydel 

Tlf. 23431700 

mailto:nina.tufte@bgo.oslo.kommune.no
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og helg. Utenfor 

åpningstid har 

barnevernvakten 

beredskap. 

Kapasiteten er 

begrenset da flere 

ansatte har fri ifm jul 

og nyttår. 

med 

rettigheter 

ettter 

barnevernlo

ven. 

postmottak.barnevern@bgo.oslo

.kommune.no 

Helsetiltak Helsestasjonene i bydelen har åpent fra klokken 8-14 i 

romjul. Vi følger opp nyfødte og barn / familier med 

behov. Dette er ikke noe nytt tiltak, men fortsetter med 

helsestasjonsvirksomhet. 

 

Skolehelsetjenesten har åpent i romjulen i Familiehuset 

i samarbeid med UngArena. 

Kl. 8-14 i romjula, 

ellers normal drift 

 

Kl. 8-14 i romjula 

ellers normal drift 

Barn og 

foreldre  

 

Unge 6-20 

år 

unni.moen@bgo.oslo.kommune.n

o 

 

 

inger-

lise.wilhelmsen@bgo.oslo.komm

une.no 

Forebyggende tiltak Utekontakten/Ungdomsteamet  

Oppsøkende normal virksomhet i barne – og 

ungdomsmiljøet på inne – og utearenaer. Generelt 

trygghetsskapende i byrommet. 

Mandag-torsdag og 

lørdag fra kl.15:00-

22:00 

Spes. barn 

og unge 10-

18 år + 

trygghets-

skapende i 

byrommet 

bgo.utekontakten@bgo.oslo.kom

mune.no                            

Vakttelefon: 480 57 081 

Teamleder: 954 66 917 

Barne- og ungdomstiltak Riverside har ordinært åpent alle dager i jula med 

mulighet for individuell oppfølging i vår målgruppe (15-

23) 

 

 

Jordal ungdomsklubb,  åpent ukedager hele julen. 

Alle dager i jula 

 

Man-tor 14:00-

19:00, fre. 14:00-

Ungdom 15-

23 år 

 

Riverside: 

carl.skalleberg@bgo.oslo.komm

une.no 

 

mailto:carl.skalleberg@bgo.oslo.kommune.no
mailto:carl.skalleberg@bgo.oslo.kommune.no
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K1-klubben,  fast eksisterende tilbud. Åpent alle dager 

gjennom alle 3 uker. 

 

 

 

 

 

 

Central Park, fast eksisterende tilbud. Åpent 5 dager i 

uken. 

 

 

 

 

Junior G på Vahl skole,  fast eksisterende tilbud. Åpent 

3 dager i uken. 

 

 

 

 

FRIGO  holder ordinært åpent men med begrenset tilbud 

og aktiviteter for faste grupper, samt åpent på Rudolf 

Nilsen plass og utstyrslageret 

  

Kampen økologiske barnebondegård holder ordinært 

åpent men med reduserte tilbud og kun for organiserte 

besøk fra bydelen  

 

 

 

20:30. Stengt 

nyttårsaften og 1. 

nyttårsdag. 

Man-tor. 13:30-

19:00, Fre 14:00-

21:00, Helg 15:00-

21:00 

 

Ons.-søn. 17:00-

22:00 

 

 

Ons-fre. 17:00-

20:00 

 

Hverdager 12-19 

 

Tirs/onsd/tors kl. 10 

-12 og 15-19 

 

 

Ungdom 13-

17 år 

 

Barn: 10-14 

år 

 

 

Ungdom 

16-19 år 

 

Barn 10-14 

år 

 

 

Barn 0-12 

år 

 

 

 

Mob: 480 83 045 

jordal.fritidsklubb@bgo.oslo.ko

mmune.no  

Telefon: 480 58 725 

k1.aktivitetsklubb@bgo.oslo.ko

mmune.no 

 

Telefon: 482 14 204 

centralpark.ungdomscafe@bgo.

oslo.kommune.no 

 

Telefon: 480 58 725 

k1.aktivitetsklubb@bgo.oslo.ko

mmune.no 

ellen.ossiannilsson@bgo.oslo.ko

mmune.no 

FRIGO: 481 69 768 

 

 

mailto:jordal.fritidsklubb@bgo.oslo.kommune.no
mailto:jordal.fritidsklubb@bgo.oslo.kommune.no
mailto:k1.aktivitetsklubb@bgo.oslo.kommune.no
mailto:k1.aktivitetsklubb@bgo.oslo.kommune.no
mailto:centralpark.ungdomscafe@bgo.oslo.kommune.no
mailto:centralpark.ungdomscafe@bgo.oslo.kommune.no
mailto:k1.aktivitetsklubb@bgo.oslo.kommune.no
mailto:k1.aktivitetsklubb@bgo.oslo.kommune.no
mailto:ellen.ossiannilsson@bgo.oslo.kommune.no
mailto:ellen.ossiannilsson@bgo.oslo.kommune.no
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UngArena holder åpent (både besøk, chat og telefon) 

9-16, dropin 14-16 

11-18 (tirsd/tors) 

Må ta kontakt før 

man kommer for 

besøk 

 

Barn 0-18 

 

Tlf: 90415388 

ungarena@bgo.oslo.kommune

.no  

Barnehager Barnehagene reduserer åpningstiden i de kommunale 

barnehagene til 6 timer pr. dag i romjulen, fra og med 

28. til og med 30.12.2020. Foreldre som har mulighet til 

å holde barna hjemme disse dagene oppfordres til det.  

Foreldre i samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn 

får tilbud om full åpningstid.  

I uke 52 og 1 foretas det løpende og individuelle 

vurderinger om redusert åpningstid. De barnehagene 

som reduserer åpningstiden gjør det for en begrenset 

periode. Foreldre i samfunnskritiske funksjoner og 

sårbare barn får tilbud om full åpningstid.   

28.12-30.12: 6 timer 

pr. dag 

Uke 51 og 1/21 

redusert åpningstid 

vurderes i hver 

enkelt barnehage 

Full åpninstid for 

foreldre i 

samfunnskritiske 

funksjoner og 

sårbare barn 

0-6 år trude.blester@bgo.oslo.kommun

e.no 

Fagsenter Pedagogisk fagsenter gjør avtaler med de barna de 

følger opp 

 

Villa Habibi avlastningsbolig har vanlig drift gjennom 

jula. Fritidsaktivitetene (terapiriding/idrettsgrupper 

m.m) har pause i jula. 

 

Alle dager, noe 

begrenset pga 

ferieavvikling 

 

Barn 0-6 år 

 

 

Barn 0-18 

år 

siri.pettersen@bgo.oslo.kommun

e.no 

mailto:ungarena@bgo.oslo.kommune.no
mailto:ungarena@bgo.oslo.kommune.no
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Oslohjelpa BGO Oslohjelpas ordinære tilbud gir hjelp til foreldre og 

barnehager i bydelen 

Har åpent 21.12 og 

29.12 ellers stengt i 

romjula, normal drift 

fra 05.01.21 

Barn 0-6 år 

og foreldre 

oslohjelpa@bgo.oslo.kommune.n

o 

Mob: 481 69 800 

mailto:oslohjelpa@bgo.oslo.kommune.no
mailto:oslohjelpa@bgo.oslo.kommune.no
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Byomfattende tiltak  

 

Utdanningsetaten 

Dato: 07.12.2020 

Kontaktperson Trine Lie Larsen, Utdanningsetaten 

E-post: tll@ude.oslo.kommune.no 

Tlf: 45025633 

 

Navn på tiltak og enhet 

 

Kort beskrivelse av særskilte tiltak i uke 52,53 og 1. 

(spesifiser om det er et nytt tiltak for julen 2020, eller 

om det er en utvidelse av ordinært tilbud pga 

pandemien). 

Åpningstid og 

kapasitet 

Målgruppe  Link/e-post/kontakt-punkt 

Granstangen skole  Musikkverksted,  chill og spill og cuts&beauty. Uke 52 

og 53 

30-40 elever Ungdomskole Mats Thyli, rektor 

Lindeberg skole Ennå ikke avklart, men det kommer et tilbud  1-10.kl Bjarte Buen rektor 

Jordal skole - Filmvisning 

- Kahoot konkurranse med premie  

- Nintendo og FIFA turneringer 

- Brettspill og leker 

- Varm mat 

21. des - 26. des 

(uke 52) 

14.00 – 20.00  

Ca 60 elever til 

sammen 

Ungdomskole Pleurat Haklaj 

inspektør 

+47 99487323 

Bjørnholt vdg skole Skolen har AKS tilbud i julen for elever på AFTO 

Bjørnholt videregående skole .  

 

Uke 52: 21, 22 og 

23 desember  fra 

09.00 til 15.00. 

Mandag 28, tirsdag 

29 og onsdag 30 

15- 20 år. 

Opplegg for 

spesielt 

utsatte 

elever.  

Espen Erdal 

Avdelingsleder tilrettelagt opplæring 

+47 40 24 15 22 

 

mailto:tll@ude.oslo.kommune.no
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desember fra 09.00 

til 15.00  

Grorud skole  Grorud skole skal ha åpent skoletilbud for ekstra 

sårbare elever 

I utgangspunktet skal aktivitetene foregå på 

mediateket/biblioteket hvor det skal arrangeres film, 

spill - og temadager. Men det skal også etter elevers 

ønske lages opplegg som skal ivareta deres behov. 

Skolen er åpent i 

uke 52 fra 21.12-

23.12 og uke 53 fra 

28.12-30.12 

5-7 klasse. Tilbudet planlegges 

og  gjennomføres av skolens 

miljøterapeut Mehwish Razi som 

kan kontaktes på tel. 

nr  90841893 dersom det er 

flere spørsmål rundt opplegget. 

Vestre Aker skole Vestre Aker skole har en «hjelpetelefon» på Snapchat for 

sine sårbare elever gjennom julen 

 Ungdomskole Rektor Pål Garsjø 

Stasjonsfjellet skole Stasjonsfjellet skole har hjertetelefon som et tiltak i 

juleferien, samt aktivitets tilbud på sosial medier (eks: 

jule-quiz osv).   

Miljøterapeuten på skolen skal følge tett opp sårbare 

elever, med kontinuerlige samtaler via tlf eller teams.  

Hjertetelefonen vil også være tilgjengelig for andre 

elever på skolen i ferien.  

Alle dager Ungdomskole Veronica Narmo  

Miljøterapeut  

Mail: veroni1504@osloskolen.no  

Tlf: +4747783642 

Ferndanda Nissen skole Ferananda Nissen skole tilbyr meråpen skole med 

påmelding for elevene på 5.-7. trinn 21. og 22. 

desember. (Uke 52)  

Uke 52: 21 og 22 

des.  

5.-7- trinn Ingunn Cecilie Sørdal 

Gregersen 

Rektor 

Frydenberg skole  Tilbud fra skolens miljøarbeider til 21 spesielt utsatte 

elever  

28.12.2020-

01.01.2021 

Ungdomskole  

mailto:veroni1504@osloskolen.no
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Oslo Krisesenter  

Dato: 7.12.2020 

Kontaktperson Torill Halvorsen 

E-post: postmaster@oslokrisesenter.no 

Tlf: 22480380 

Alle barneskoler AKS er åpen på barneskolene alle hverdager Hverdagene i 

juleferien 

1-4 trinn  

Navn på tiltak og enhet 

 

Kort beskrivelse av særskilte tiltak i uke 52,53 og 1. 

(spesifiser om det er et nytt tiltak for julen 2020, eller 

om det er en utvidelse av ordinært tilbud pga 

pandemien). 

Åpningstid og 

kapasitet 

Målgruppe  Link/e-post/kontakt-punkt 

Oslo krisesenter, 

Bosenteret 

Akutt beskyttet midlertidig botilbud for voksne og deres 

barn som er utsatt for vold og trenger beskyttelse 

 

Vi har mange planlagte aktiviteter og gjøremål om 

juleforberedelser og feiringer ifb. jul og nyttår for de 

barna som bor på krisesenteret og deres foresatt.  

Tilbudene er en del av det ordinære tilbudet, men legges 

opp slik at vi har flere aktiviteter i mindre grupper og 

med høyt fokus på smittevern 

 

Feiringene av julaften og nyttårsaften blir delt inn i 

mindre grupper fordelt på flere rom. Maten blir servert i 

kuverter. Dette også grunnet smittevern. Julenissen vil 

ha hansker og munnbind  og pakkene blir levert ut til en 

og en. 

 

 

Åpent 24/7. Tar 

alltid imot nye 

henvendelser. 

Vold- og 

overgrepsut

satte 

voksne og 

deres barn 

som er i 

behov av 

beskyttelse 

postmaster@oslokrisesenter.no 

www.oslokrisesenter.no 

tlf. 22480380 

mailto:postmaster@oslokrisesenter.no
mailto:postmaster@oslokrisesenter.no
http://www.oslokrisesenter.no/
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Uteseksjonen, Velferdsetaten 

Dato: 09.12.20 

Kontaktperson: Nana Mensah 

E-post:   Nana.mensah@vel.oslo.kommune.no 

Oslo Krisesenter, 

Dagsenteret 

Henvendelser der det ikke er behov for akutt hjelp. 

Voksne og deres barn tilbys samtaler, kurs og annen 

praktisk hjelp. 

Alle dager utenom 

helg og helligdager 

fra kl. 08:30-20:00 

Vold- og 

overgrepsut

satte 

voksne og 

deres barn 

postmaster@oslokrisesenter.no 

www.oslokrisesenter.no 

tlf. 22480380 

Vold og overgrepstelefon, 

VO 

Vold og overgrepstelefon 116 006 – er en hjelpelinje for 

alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. 

Du kan snakke om opplevelsene dine, få hjelp, råd og 

svar på spørsmål. Du kan ringe anonymt. 

Åpen 24/7. Tar alltid 

imot nye 

henvendelser. 

Vold- og 

overgrepsut

satte  

 Tlf. 116 006 

Navn på tiltak og enhet 

 

Kort beskrivelse av særskilte tiltak i uke 52,53 og 1. 

(spesifiser om det er et nytt tiltak for julen 2020, eller 

om det er en utvidelse av ordinært tilbud pga 

pandemien). 

Åpningstid og 

kapasitet 

Målgruppe  Link/e-post/kontakt-punkt 

Uteseksjonen, 

Velferdsetaten 

 

Oppsøkende sosialfaglig 

patruljer i Oslo sentrum 

Uteseksjonen Velferdsetaten og Oslo kommunes er ute 

hver dag hele julen med helse og sosialfaglig kompetanse 

i form av oppsøkende patruljer i Oslo sentrum som 

vanlig. Uteseksjonens målgruppe er hovedsak unge opp 

til 25 år, men jobber med alle aldersgrupper.  

Uteseksjonen har oppsøkende virksomhet dag og kveld, 

hver dag og kan ringes til på 913 03 913. Vi samarbeider 

tett med operative tjenester i Oslo sentrum, særlig Oslo 

Barnevernvakt. Vi bistår Oslo Barnevernvakt i søk etter 

23. desember: 

08.00-24.00 

24. desember:  

08.00-24.00 

  

mailto:Nana.mensah@vel.oslo.kommune.no
mailto:postmaster@oslokrisesenter.no
http://www.oslokrisesenter.no/
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 savna ungdom og når vi møter barn og unge i 

bekymringsfulle situasjoner.  

 

 

25. desember:  

10.00-04.00 (natt til 

lørdag) 

26 desember:   

10.00-04.00 (natt til 

søndag) 

27. desember   

16.00-24.00 

(søndag) 

28. desember: 

08.00-24.00 

29. desember:   

08.00-24.00 

30. desember: 

08.00-24.00 

31. desember: 

10.00-04.00 

(nyttårsaften) 

01. Januar:         

08.00-04.00 (Natt til 

lørdag) 

02. Januar:         

10.00-04.00 (Natt til 

søndag)  
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03: januar:          

16.00-24.00 

Uteseksjonen, 

Velferdsetaten 

Samarbeid rundt 

bemanning av foodtruck i 

Vaterlandsområdet i Oslo 

sentrum. 

I  julen vil Uteseksjonen ha et ekstra tilbud for utsatte 

unge  i Oslo sentrum.  Uteseksjonen, Riverside 

Ungdomshus og Fellesverket sentrum samordner sine 

ressurser i juleferien (23.-26.desember) for å tilby 

utsatte unge som oppholder seg i Vaterlandsområdet et 

juletilbud som ivaretar gjeldende retningslinjer for 

smittevern.  

 

Juletilbudet omfatter en tilstedeværelse i 

Vaterlandsområdet med en foodtruck i perioden, der 

ansatte fra Uteseksjonen, Riverside og Fellesverket 

bemanner foodtrucken. Det skal kjøpes inn noe drikke og 

mat som skal gis de unge som kommer forbi området. 

Lokalene på Riverside skal brukes som samtalerom hvis 

det oppstår behov. 

 

I lokalene til Fellesverket vil det være muligheter for 

«gaming» i de ulike rommene, med en maks grense på 

rundt 7 personer i hvert rom. De ansatte på Fellesverket 

sørger for at tilbudet følger gjeldende 

smittevernsrutiner. Tidspunkter for denne aktiviteten 

er ikke bestemt enda. 

23. desember: 

13.00-21.00 

24. desember:  

13.00-21.00 

25. desember:  

13.00-21.00 (natt til 

lørdag) 

26 desember:   

13.00-21.00 (natt til 

søndag) 

  


